
Referat af bestyrelsesmøde den 18 september 2017 på Ørding Friskole. 
 
Fremmødte er: Preben S.- Jane J.- Tommy N.- Søren S.- Pia J.- Lene J. 
Fremmødte lærer er: Jens Jørgen,- Karen B.- Hanne W. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrift af referat fra den 21 august 2017 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Hanne referere fra dagligdagen. 

             Flyvende i gang... Godt samarbejde med de 2 nye lærer og den nye rotationsmedarbejder. 
             Den fælles årlige dannelsestur for hele skolen bliver den 15 november og turen går til      
             Randersregnskov og Randerskunstmuseum. 
             Sponsordagen var vellykket. Det fungerede godt at samles i gymnastiksalen til fælles  
             morgenmad inden sponsorløbet. 
             For bedre integration i ”lilleklassen” ønskes der ansat en hjælpelære 25 timer ugentlig  
             Indtil jul. 
 

3. Indberetninger 
85 elever er indberettet på skolen pr 5 september. 
 

4. Regnskab og økonomi 
Tommy gennemgår regnskab. Sund økonomi og mulighed for at ansætte ønskede 
hjælpelære 25 timer ugentlig. 
 

5. Investering i It-udstyr 
Der ønskes indkøbt nyt It-udstyr til skolen. Det drejer sig om, 3 nye projektere, 10 nye 
bærebare pc’er til brug i undervisningen og 8 nye bærebare eller iPads til de 8 fastansatte 
undervisere på skolen. Thomas og kåre skal indhente tilbud og indkøbe. 
 

6. Evaluering af arbejdsdag 
God arbejdsdag, med godt samarbejde med Børnehuset. Der blev lavet diverse 
arbejdsopgaver udendørs, da vejret var godt. 
 

7. Referat af mødet med børnehuset 
Der fremlægges fra bestyrelsesmødet i Børnehuset. Jimmi og Lene fra Børnehusets 
bestyrelse deltager ligeledes i dag. 
 

8. Kaffe og kage 
Skøn kage til aftenensmøde. 
 

9. Evaluering af områdedag 
Områdedagen var vellykket, med mange deltagere. For de sponsorerede penge skal der 
indkøbes forskellige effekter til leg og læring på skolen. 



Næste års områdedag ønskes der et heldagsarrangement i samarbejde med 
idrætsforeningen og evt. med kirke, He-va og forsamlingshuset. 
 

10. Evaluering af fyraftensmøder 
Der er blevet holdt nogle gode fyraftenmøder, på den forskellige klassetrin. God respons 
fra forældre efterfølgende.  
 

11. Forbedring af brandplan 
Brandplanen skal forbedres og i den anledning afholdes der møde med tekniskforvaltning 
og brandinspektøren. Skoleleder og repræsentant fra bestyrelsen deltager. Status 
fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 
 

12. Kopimaskine og Malene Larsen 
Leasingaftalen af kopimaskinen opsiges, da denne aftale bliver for bekostelig. Leasingen 
skal ophøre ved skoleåret afslutning. Andre muligheder undersøges. 
Der bliver ikke mulighed for at ansætte Malene Larsen efter endt pædagoguddanelse. 
Derfor opsiges hun snarest. 
 

13. Tagterrasse  
Nærmeste nabo er kontaktet med henblik på etablering af evt tagterrasse. Naboen er ikke 
interesseret i tagterrasse bliver bygget og derfor bliver det ikke en mulighed at etablere 
den. 
 

14. Evt 
Kørsel i skolegården, debateres. Der vil komme en ”artikel” i skolenyt, hvor der vil blive 
appeleret til at anvende p-pladsen og ikke benytte skolegården til kørsel eller parkere ved 
indkørslen til skolegården, da det kan medføre farlige situationer for børnene!. 
Muligheden for at betale skolebetaling over pbs, drøftet. 
Førstehjælpundervisning på de forskellige klassetrin ønskes, muligheder undersøges. 
 

15. Næste møde  
Næste møde er fastlagt til onsdag den 11 oktober. 
 

16. Evaulering af mødet 
Fint møde. 

 


